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سد النهضة: بین امللء الثالث وتشکیك الخبراء الجدوى االقتصادیة ل
 اإلثیوبیین 

 عبد التواب برکات 
عن اكتمال امللء الثالث لبح��ة السد الذي تقيمھ   2022أغسطس/ آب   12أعلنت ا�ح�ومة اإلثيو�ية يوم ا�جمعة  

مليار م�� مكعب من املياه، وتدش�ن ثا�ي تور�ينات توليد الكهر�اء من سد ال��ضة.    22النيل األزرق، وتخز�ن    ع�� 

وقال رئيس الوزراء اإلثيو�ي، آ�ي أحمد أن بالده تقوم ببناء السد ��دف توليد الطاقة بحيث تتمكن من إخراج س�ا��ا 

م، وللتخفيف من حدة الفقر �� إثيو�يا بتصدير كهر�اء السد  الكث��ين الذين لم �شهدوا الكهر�اء من قبل من الظال 

 للدول ا�جاورة وأورو�ا. 

فهل سيحل سد ال��ضة أزمة الكهر�اء �� إثيو�يا و�خرج شع��ا من الظلمات إ�� النور، وهل سد ال��ضة هو ا�حل 

اإلث ال��ضة  إثيو�يا كما يزعم أحمد؟! وهل هو مفتاح   �� الفقر  يو�ية كما أطلق عليھ رئيس  ال�حري والعالج من 

الوزراء الراحل واألب الرو�� للسد، ميليس ز�ناوي، �عد أن �ان �س�ى السد إكس، أو ا�جهول؟! وهل لسد ال��ضة 

كما صرح بذلك   مصر، كدولة، �ساند حق الشعب اإلثيو�ي �� التنمية،ثمار تنمو�ة من حق اثيو�يا أن تنعم ��ا، وأن  

 ؟!ا�جن�ال عبد الفتاح السي��ي

ذا ما أفنده هنا، دون التعرض لتداعيات السد الوجودية ع�� ا�حياة االقتصادية واالجتماعية والبيئية �� مصر ه

وز�ر ا�خارجية املصري سامح شكري �� مجلس األمن،    2020والسودان، كما وصفها �� مجلس األمن �� مايو سنة  

  14إ��    بناء السد، أو تقليل حجم ا�خزان السدو�� �افية لو أرادت مصر أو السودان، رغم إن�ار إثيو�يا، وقف  

 مليار.  74مليار م�� مكعب بدال من 

سد ال��ضة كمشروع قالت ا�ح�ومة اإلثيو�ية إنھ ��دف إ�� كهر�ة وكفاءة  ونتناول �� هذا املقال ا�جدوى االقتصادية  

�ي الذي تخفي عليھ ح�ومتھ األهداف إثيو�يا وعالج فقرها و�طالق شرارة ��ض��ا. وأع�ي ��ذا املقال املواطن اإلثيو 

السد  لفوائد  و�روجون  املصري  اإلعالم   �� يظهرون  الذين  اإلثيو�ي�ن  ا�حلل�ن  وكذلك  السد،  حول  وا�حقائق 

  �� املتخصص�ن  اإلثيو�ي�ن  وا�خ��اء  ا�حايدة  الدولية  املنظمات  تقييم  ع��  فقط  وسن�كز  املغلوطة.  االقتصادية 

 االقتصادية ح�ى ي�ون الشاهد من أهلها.  الطاقة الكهرومائية وا�جدوى 
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 %33کفاءة تولید الکهرباء 
�� دراسة ل�خب�� اإلثيو�ي املتخصص �� مجال إنتاج الطاقة الكهر�ائية، م��اري بي�ن، تحت عنوان: ما �� كفاءة سد 

الدو  األ��ار  مؤسسة  السد  إ�شاء  عن  اإلعالن  منذ  مبكر  وقت   �� �شر��ا  الكب��؟!  اإلثيو�ي  ��  ال��ضة    20لية 

% فقط، و�� �سبة منخفضة 33، أثبت بي�ن أن كفاءة سد ال��ضة �� توليد الكهر�اء لن تز�د عن  2011يوليو/تموز  

 .  2010وفق معاي�� و�الة الطاقة الدولية لسنة  %،  50مقارنة بكفاءة املشاريع الكهرومائية حول العالم و�� أك�� من  

% �عادل الطاقة املنتجة من سد طاقتھ 33وقال بي�ن إن الكهر�اء ال�ي سيتم توليدها من السد بكفاءة مقدارها  

% ع��  45-40إجما�� نفقات السد بنسبة  و�التا�� يمكن تخفيض    .%60ميجاوات ويعمل بكفاءة مقدارها    2872

وخلص إ�� أن سد ال��ضة هو مشروع يفتقر إ�� الكفاءة   .األقل من خالل بناء سد أصغر و�كفاءة توليد أع�� للطاقة

إ�� حد كب�� وُحدد لھ حجم مبالغ فيھ، ومغا�� �� ت�لفتھ، و�التا�� يصبح السد استثمارا فاشال لبلد �عا�ي أساسا من  

 ار ا�جفاف الذي يقتل مشاريع الطاقة املائية. الفقر وتكر 

وأشار بي�ن �� دراستھ إ�� أن هايليمار�ام د�سال�ن، وز�ر ا�خارجية اإلثيو�ي �� حينھ ورئيس الوزراء الحقا، قال ��  

إ�� دراسة أجر��ا وزارة االستصالح األمر�كية عام   ال��ضة �ستند  تلفز�ونية أن سد  ، واق��حت سدًا 1964مقابلة 

م��ًا، وخزانًا يبلغ حجمھ ُخمس حجم سد ال��ضة اإلثيو�ي الكب��،    85ميجاوات، و�ارتفاع    1400غر بكث�� و�طاقة  أص

بي�ن تصنيف ا�ح�ومة اإلثيو�ية منتقدي   .مليار دوالر أمر��ي  1.5مليار م�� مكعب، و�ت�لفة    14تقر�با   واستنكر 

 ماعات اإلرهابية" دون أدلة. (املرجع السابق)املشروع فورا ع�� أ��م مرتبط�ن بأحزاب املعارضة و"ا�ج 

املتجددة   الطاقة  املي�انيكية و�دير مركز  الهندسة   �� بي�ن، ويعمل أستاذا  اإلثيو�ي، أصفاو  ل�خب��  دراسة أخرى 

، قال ف��ا إن ا�ح�ومة تفرض 2013يونيو سنة   14�شرت ��  وكفاءة الطاقة �� جامعة والية سان دييغو األمر�كية،

الكفاءة الكهرومائية لسد ال��ضة، وأن القدرة ال�ي �عل��ا �� محل شك، حيث تم تصميم السد إلنتاج   سر�ة حول 

ميغاواط. وحسب معدل تدفق مياه ال��ر، يقول أصفاو إن  6450ميغاواط من الكهر�اء، رفعت �عد ذلك إ��  6000

حجمھ اذا يتم تصميم السد أك�� من  ميغاواط �� أحسن األحوال، فلم  2800معدل اإلنتاج األك�� منطقية سي�ون  

  ؟!.ميغاواط إضافية و�ت�لفة أع��  3200بمعدل 
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أساط�� تحيط �سد ال��ضة اإلثيو�ي،    5تحت عنوان،    2017ور �� سنة  تقول منظمة األ��ار الدولية، �� تقر�رها املنش

إنھ من املستحسن أن تقوم إثيو�يا بتنويع مصادر الطاقة، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الر�اح، بدًال من االستمرار 

، أصدرت وزارة الطاقة اإلثيو�ية مناقصات إل�شاء ست محطات 2019�� يناير سنة    .الطاقة الكهرومائية�� تنمية  

تحو�ل النفايات إ��  ، تم �شغيل محطة  2018ميجاوات. و�� عام    800شمسية كب��ة ا�حجم بقدرة إجمالية تبلغ  

. هذه املشاريع �� اختيار ناجح من الناحية االقتصادية، ولكن إقدام ا�ح�ومة اإلثيو�ية ع�� إ�شا��ا �� ظل  طاقة

الغ ف��ا من جهة ا�ح�ومة، و�التا��  بناء سد ال��ضة دليل اضا�� ع�� عدم كفاءة السد �� توليد كمية الكهر�اء املب

 عدم كفاي��ا لسد احتياجات البالد من الكهر�اء. 

 تکلفة باهظة ملشروع هزیل
 .مليارات دوالر أمر��ي  4.8، قدرت ا�ح�ومة اإلثيو�ية ت�لفة بناء سد ال��ضة اإلجمالية بنحو  2011�� بداية سنة  

  23.  و��  2017، وسينت�ي البناء �� السد ب��اية  2014اية سنة  ميجاوات من الكهر�اء ب��  750وقالت إنھ سيبدأ توليد  

، نقلت و�الة رو���ز عن صندوق النقد الدو�� أن �لفة السد ال�ي تتجاوز أر�عة مليارات دوالر، تمثل 2014أبر�ل سنة  

  .مثل أثيو�ياباملئة من الناتج ا�ح�� اإلجما�� للبالد هو ثمن كب�� لبلد  12نحو 

  27القطاع ا�خاص ع�� تخصيص ما �عادل �سبتھ  وقالت الو�الة إن إثيو�يا أرغمت البنوك املمولة لقروض شر�ات  

واستن�افا   عل��ا،  إتاوة  أو  ضر�بة،  يمثل  ما  منخفض،  �عائد  ا�ح�ومية  للمشروعات  كقروض  أموالها  من  املئة   ��

للموارد التمو�لية من االقتصاد، �عرض ل�خطر فرص االق��اض املتاحة ملستثمري القطاع ا�خاص وحصيلة البالد  

األجن�ي   النقد  للدولةمن  ا�ح��  الناتج  بنمو  اإلنفاق   .و�ضر  بأن  القائل  الرأي  �عارض  ا�ح�ومة  إن  رو���ز  وقالت 

   .يضر باألداء االقتصاد العام��خاء ع�� املشروعات العامة 

، �ع�� املشروع وتأخر البناء. و�� الثا�ي من ف��اير سنة 2015و�سبب توقف التمو�ل الدو�� ح�ى توقيع اتفاق مارس 

% 60، فجر رئيس الوزراء اإلثيو�ي، آ�ي أحمد، مفاجأة كشف خاللها عن ز�ادة ت�لفة بناء سد ال��ضة بنسبة  2019

أل�� أحمد عقد التور�ينات واألعمال الكهرومي�انيكية ال�ي   ،2018�سبب التأخ�� �� تنفيذ املشروع. و�� أواخر سنة  

اإلثيو�ية.   العسكر�ة  والهندسة  املعادن  أك�� من  ُمنحت لشركة  ع��  القبض  ب��م   27وتم  با�جيش  ضابطا سابقا 

 .  ادتتعلق بالفس
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مليارات دوالر �� سد ال��ضة لتأخر أعمال   6، كشف أحمد عن مفاجأة أخرى قال ف��ا، أنفقنا  2020ف��اير سنة    3��  

. و�� �لمتھ لبالد�شأن األوضاع �� ا  سنوات إضافية. و�ان ذلك ردا ع�� �ساؤالت النواب �� ال��ملان اإلثيو�ي  3البناء  

، قال رئيس وزراء إثيو�يا، آ�ي أحمد إن 2020يونيو سنة    8أمام جلسة استثنائية �جلس نواب الشعب اإلثيو�ي ��  

. 2014التأخ�� �� بناء سد ال��ضة اإلثيو�ي �لف مليار دوالر سنو�ًا ع�� مدى السنوات الست املاضية منذ سنة  

وهو إقرار رس�ي بتضاعف    .ا�ح�ومة اإلثيو�ية السابقةال سد ال��ضة ع��  وحّمل أحمد مسؤولية التأخ�� �� استكم

 ت�لفة السد و�هدار للمال العام �� مشروع مبالغ �� جدواه االقتصادية. 

 مویل باإلکراه ت
أر�عة مليارات 2014أبر�ل سنة    23��   تتجاوز  ال�ي  الدو�� أن �لفة السد  النقد  ، نقلت و�الة رو���ز عن صندوق 

وقالت الو�الة إن إثيو�يا   .باملئة من الناتج ا�ح�� اإلجما�� للبالد هو ثمن كب�� لبلد مثل أثيو�يا  12دوالر، تمثل نحو  

لقروض املمولة  البنوك  �سبتھ    أرغمت  �عادل  ما  تخصيص  ع��  ا�خاص  القطاع  أموالها   27شر�ات  من  املئة   ��

  .ما يمثل ضر�بة، أو إتاوة عل��اكقروض للمشروعات ا�ح�ومية �عائد منخفض، 

�اف للموارد التمو�لية �عرض فرص االق��اض املتاحة ملستثمري القطاع ا�خاص وحصيلة وهو �� نفس الوقت استن

بالناتج ا�ح�� للدولة وقالت رو���ز إن ا�ح�ومة �عارض الرأي القائل بأن   .البالد من النقد األجن�ي ل�خطر و�ضر 

 .اإلنفاق ��خاء ع�� املشروعات العامة يضر باألداء االقتصاد العام

بي�ن، إن توقف التمو�ل الدو�� ملشروع السد ا�حاط بالسر�ة دفع ا�ح�ومة اإلثيو�ية إ�� البحث عن  يقول أصفاو  

وسائل غ�� أخالقية �جمع األموال للسد، حيث أج��ت املواطن�ن ع�� شراء السندات ا�ح�ومية باإلكراه لتمو�ل بناء  

صم جزء من رواتب املوظف�ن املدني�ن دون  . كما يتم خ2012السد، وهو ما �جلتھ شبكة ��ي إن إن اإلخبار�ة ��  

   .وهو ان��اك وا�ح �حقوق العمالموافق��م، 

ملواطن�ن �شراء لعبة اليانصيب من أجل سد ال��ضة و���ام الفائز�ن بأ��م وقال إن ا�ح�ومة اإلثيو�ية تقوم بإغواء ا

مليون ب�� إثيو�ي. وحوكم �حفي ب��مة اإلرهاب   10ألف دوالر أمر��ي، ما �عادل    450سوف يحصلون ع�� أك�� من  

 لسد. وحكم عليھ بال�جن ملدة سنت�ن �سبب كتابتھ تقر�را عن إجبار موظفي ا�ح�ومة ع�� الت��ع لبناء ا
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يقول أصفاو، إن النظام اإلثيو�ي يقمع مواطنيھ و�ن��ك حقوق اإل�سان �� سعيھ إ�� بناء سد ال��ضة. فا�ح�ومة 

تحجب معلومات التنمية عن ا�جمهور، وتحرمهم من حر�ة التعب�� عن آرا��م فيما يتعلق �سد ال��ضة، واعتقلت 

ج��وا ع�� ترك أراض��م    2013مايو/ أيار    4�حفيا آخر ُيد�� مولوك�ن تيسفاو ��  
ُ
لنشره تقار�ر عن املزارع�ن الذين أ

 .  و�� املنطقة ال�ي ُيب�ي عل��ا السدغوموز،  -�� منطقة ب�ي شنقول 

 السد سیزید فقر اإلثیوبیین
  1800ا�خب�� اإلثيو�ي إيزانا كيبيدي، وهو متخصص �� السياسات املالية اإلثيو�ية، شكك �� أن بالده ال�ي �س��لك  

ميغاواط من الكهر�اء يمكن أن تبيع كهر�اء سد ال��ضة إ�� دول مثل إر���يا والسودان ا�جنو�ي واليمن كما تزعم 

  ولن �ش��ي الكهر�اء حاليًا.ث دول ال تزال �� حالة حرب أهلية ح�ومة بالده، ألن الثال 

  400تحت عنوان، تمو�ل سد ال��ضة، إن ا�ح�ومة لم تبع سوى    2015مارس/آذار    30وقال �� مقال �شره بتار�خ  

ميغاواط غ�� مصر؟!   6000ميغاواط �جيبو�ي الفق��ة. و�ساءل كيبيدي، ملن ستبيع البا�� من    60ميغاواط لكينيا، و

ة، فلم �ستبعد رفض مصر شراء كهر�اء السد �سبب و�الرغم من توقع ا�خب�� اإلثيو�ي شراء مصر كهر�اء سد ال��ض 

�� �غطية نفقات التشغيل والصيانة،  �� هذه ا�حالة و�فشل املشروع  تضررها منھ، وتوقع أن يفقد السد جدواه 

 .  تحقيق أر�اح للمساهم�نفضًال عن 

"توليد الكهر�اء من السد   آ�ي أحمد  قال،  2022ف��اير سنة    20�� افتتاح أول تور��ن لتوليد الكهر�اء من السد ��  

يضا. نر�د تصدير طاقتنا ا�خالية من التلوث إ�� أورو�ا ع�� السودان ومصر". و�� مؤتمر أفر�قيا  �عمة لدول املصب أ

صرح وز�ر الكهر�اء د�سم��/�انون األول،    9إ��    7الذي عقد �� مدينة شرم الشيخ املصر�ة خالل الف��ة من    2017

بأن مصر �عمل ع�� تنفيذ الر�ط الكهر�ائي املش��ك ب�ن إثيو�يا والسودان وشمال وجنوب البحر املتوسط  املصري 

واململكة العر�ية السعودية لتحقيق ما �عرف باملمر األخضر لر�ط ونقل كهر�اء إثيو�يا إ�� آسيا وأورو�ا ع�� األرا��ي 

   .املصر�ة

باملئة عن احتياجا��ا من الكهر�اء، و�التا�� لن    60فائض يز�د بمقدار    ولكن مصر مكتفية حاليا من الكهر�اء، ولد��ا

�ش��ي كهر�اء سد ال��ضة �� املدى القص�� أو املتوسط ع�� أقل تقدير. و�جب أال �ستبعد إفشال مصر مشروع 

مشروع السد الذي الر�ط الكهر�ائي ب�ن إثيو�يا وأورو�ا إذا �غ�� النظام ا�حا��، ألسباب وج��ة، م��ا محاولة إفشال  
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يمثل خطرا وجوديا عل��ا. كما أن �عليق النظام �� إثيو�يا نجاح مشروع سد ال��ضة ع�� تصدير الكهر�اء املنتجة 

عشية  ب�ن  السد  ُيفشل مشروع  أن  يمكن  اس��اتي��  بالعالقة مع مصر، مخاطرة سياسية وخطأ  أورو�ا،  إ��  منھ 

 و�حاها.

، ا�ح�ومة أعطت األمل للمواطن�ن �� ا�حصول ع�� حصة عادلة من الكعكة، بما �� ذلك ا�حصول أصفاو بي�نيقول  

� الواقع، فإن عددا قليال جدا من اإلثيو�ي�ن سيحصل بالفعل  ع�� الكهر�اء، واألر�اح من بيع الكهر�اء ل�خارج. ولكن �

ميغاواط تبقى منخفضة   2800ع�� الكهر�اء. أما تحقيق األر�اح فهذا محل شك، ألن احتماالت توليد السد أك�� من  

 وقد ال ي�ون هناك أر�اح يمكن توزيعها.  

، أن سد ال��ضة قد يجعل فقراء إثيو�يا  2017موقعها �� يناير سنة  منظمة األ��ار الدولية �� تقر�ر �شرتھ ع��    �عت��

مثل أثيو�يا، ألنھ يحبس املوارد املتاحة  أك�� فقرًا. ذلك أن التمو�ل الذا�ي للمشروع محفوف با�خاطر �� دولة فق��ة  

 �� مشروع مث�� ل�جدل، و�قلل من قدرة الدولة ع�� االستثمار �� مشاريع تنمو�ة أخرى. 

سنة ال   50أن صا�� القيمة الر�حية للمشروع خالل    املنظمة الدوليةو�ينت التقديرات املالية األولية ال�ي أجر��ا  

املشروع    640تتجاوز   ت�لفة  تبلغ  وقت   �� واحد،  مليار  من  أقل  �ع�ي  دوالر،  و 4مليون  دوالر.    800مليارات  مليون 

بي�ن،   �� ،  تقول املنظمةو�عقيبا ع�� دراسة ا�خب�� اإلثيو�ي، م��اري  �� دراسة السدود ال�خمة  تكشف تجر�تنا 

أن هذه املشاريع قد فشلت باستمرار �� ا�حد من الفقر، و�انت حًال م�لفًا وغ�� فعال لز�ادة وصول مالي�ن أفر�قيا  

ما يؤكد أن املشروع لن ين�� ظالم   دون إم�انية ا�حصول ع�� الكهر�اء �ش�ل موثوق.للكهر�اء،    األ�خاص �� القارة

 رى يمكن تناولها �� دراسة منفصلة. إثيو�يا ولن يحقق ��ضة وتنمية مزعومة، وأن للسد أهداف أخ
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